Podmínky únorové nabídky 2015

Obchodní podmínky nabídky – Dublovaný únor
2015 pro služby Greenhousing
společnosti Greendata s.r.o. se sídlem Zvoníčkova 1928/7, 162 00 Praha 6, IČ
24753874 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 171537. (dále jen „Podmínky“)
1. Tyto podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost Greendata s.r.o. (dále jen „GD“) se službou
Greenhousing (dále jen „GH“) svým novým zákazníkům (dále jen „Účastníkům“) nabízí únorovou nabídku služby
GH.
2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách GD na adrese www.greenhousing.cz.
Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou zprávou, inzercí, atd. V
případě rozporu mezi zněním podmínek uveřejněných na internetu a zněním podmínek uveřejněných jiným
způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách.
3. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se přiměřeně použije ustanovení Všeobecných podmínek
společnosti Greendata s.r.o. , platného Ceníku služeb a ustanovení platného právního řádu České Republiky.
4. Pokud Účastník v době od 1. 2. 2015 do 28.2.2015 uzavře s GD na dobu neurčitou Účastnickou smlouvu na
pronájem některého ze svých serverhostingových a clusterových služeb, má automaticky nárok na roční
bezplatné využívání dublovaného množství pamětí a disku oproti základní nabídky GH. Délka uplatnění se počítá
od data aktivace/předání služby. Po uplynutí dvanácti měsíců bude služba automaticky Účastníkům poskytována
za standardních cenových podmínek a cenou pro zákazníky GD uvedenou v platném Ceníku služeb, pokud si
Účastník nezvolí předplatné služby, díky kterým má zákazník možnost získat nové slevy v podobě 5/10/15 % u
předplatného za 3/6/12 měsíců. Zákazník má ale ve dvanáctém měsíci provozu služby tento extra hw bezplatně
vypovědět tak aby nedošlo k jeho vyúčtování v prvním měsíci po skončení roční lhůty využívání.
5. Únorovou nabídku je možné objednat na základě slevového promokódu zadaného v rámci objednávky na
stránkách greenhousing.cz. Pro využitíúnorové nabídky je promokód: DublovanyUnor
6. Únorová nabídka se nevztahuje na datová úložiště - storage služby GD a na rack-housing a na objednávku
samostatného HW. V případě diskové kapacity si zákazník může vybrat zdvojení. Buď získá zdvojení SATA nebo
SSD disků. SAS disky jsou z únorové nabídky vyjmuty.
7. Tato novoroční nabídka není určena pro již evidované zákazníky a Účastnické smlouvy uzavřené nebo min.
připomínkované do 1. 2. 2015 ani pro nabídky předané do 1. února 2015 neboť obshují nabídky jiných období.
8. GD si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit tuto nabídku. O změnách bude GD Účastníka informovat v
zákonné předepsané formě.
9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 1. 2015.
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